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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА И ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БЕОГРАДА 

 
Јавно предузеће “Путеви Србије”, које представља Директор,  
у оквиру радова на рехабилитацији и обнови које финансира 

Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) 

РАСПИСУЈЕ 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 
ЛОТ 6 Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници 

аутопута Е-75 од петље „Траншпед“ до Врчина 

 

Овај позив за достављање понуда прати Претходни распис о набавци за овај пројекат, који је 
објављен на ЕБРД интернет страници (www.ebrd.com) 20. марта 2014. године, и ажуриран 25. маја 
2015. године. 
 
Јавно предузеће „Путеви Србије“, у даљем тексту Инвеститор, намерава да искористи део средстава 
из зајма Европске банке за обнову и развој (Банка) за трошкове Пројекта на Лот-у 6, Пројекат 
аутопута и Обилазнице око Београда. 
 
Инвеститор сада позива понуђаче да доставе запечаћене понуде за наведени уговор који ће се 
финансирати из средстава зајма, тако да ће се на основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка (2) Закона 
о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) за избор најповољнијег понуђача применити 
посебни поступак набавке Банке: 
 
o Предложени радови обухватају: 
 
Радови на изградњи зидова за заштиту од буке: На посматраној деоници треба саградити 5 (пет) 
зидова за заштиту од буке у укупној дужини од 2.64 км. За изградњу једног зида треба применити 
рефлектујуће панеле (апсорпција<4dB), док остали зидови морају бити апсорбујући (апсорпција > 4 
dB). На појединим деловима зидова за заштиту од буке предвиђена је уградња и транспарентних 
панела. Конструктивни систем је конзолни. Подземни део конструкције чине армирано бетонски 
шипови Ø600mm, које треба извести технологијом побијања, бушења или уградње префабрикованих 
шипова. Шипови обезбеђују стабилност конструкције и представљају укљештење за надземни део 
конструкције који је сачињен од челичних „HEA“ профила одговарајућих димензија (HEA160, HEA180, 
HEA200). 
 
Саобраћајна опрема: Испред зида за заштиту од буке мора се поставити заштитна ограда: H1W4 на 
банкини аутопута, H2W3 на објекту и H2W4 на банкини аутопута у зонама пре и после ограде типа 
H2W3. Заштитна ограда треба да има рефлектујућа тела (катадиоптере). 
 
Одводњавање: На деоницама постављања зидова од буке у насипу предвиђен је систем 
одводњавања увођењем дренажних испуста. Дренажни испусти се постављају на сваком трећем 
пољу, односно на растојању од 9 метара ради избегавања застоја у евакуацији воде са падинских 
косина. 

 



o Рок за завршетак радова: 150 календарских дана 

o Понуђач (самостални понуђач или група понуђача/конзорцијум) треба да испуни 
следеће минималне квалификационе критеријуме: 

Финансијски захтеви  
 

 Како би приказао сигурну и поуздану тренутну финансијску позицију и своје 
дугорочно профитабилно пословање, понуђач је обавезан да достави билансе стања 
који су прошли финансијску ревизију или, уколико се такви извештаји не захтевају 
законом земље понуђача, друге финансијске извештаје који су прихватљиви за 
Инвеститора за последње три (3) године, 

 Минимални просечни годишњи обрт за последње три (3) године (2012., 2013. и 
2014.) мора бити 3.500.000 евра (три милиона пет стотина хиљада евра) и 
представља укупна одобрена плаћања из уговора који су у току или су завршени за 
последње три (3) године. Сваки партнер групе понуђача/конзорцијума мора да 
задовољи минимум 25% од захтева и најмање један партнер мора задовољити 
минимум 40% од захтева. 

 Понуђач мора да докаже доступност финансијских ресурса односно расположивост 
истих, као што су обртна средства, хипотекарно неоптерећене некретнине, 
кредитне линије и друга финансијска средства, изузев уговорених авансних 
плаћања, како би задовољио: захтев о минималном току готовине у износу 
еквивалентном 1.300.000 евра (један милион три стотине хиљада евра) и укупне 
захтеве за ток готовине за овај уговор и своје текуће обавезе. Сваки партнер групе 
понуђача/конзорцијума мора да задовољи минимум 25% од захтева и најмање 
један партнер мора задовољити минимум 40% од захтева. 

 
Захтеви везани за искуство  

 

 Опште искуство – Искуство на уговорима за последњих пет (5) година у односу на 
крајњи рок за подношење пријава, са трајањем активности на уговору од минимум 
девет (9) месеци у току сваке године. 

 Специфично искуство: 

(a)  Понуђач мора да поседује успешно искуство, као главни извођач радова, 
било као самостални извођач радова или партнер у групи 
понуђача/конзорцијуму, на реализацији најмање једног (1) уговора 
изградње зида за заштиту од буке, који је завршен након 1. јануара 2005. 
године, а у коме је вредност Понуђачевог дела износила најмање 1,0 
милион евра. 

(b)  За горе поменуте или неке друге уговоре који су реализовани у периоду 
наведеном у (а) изнад, минимум захтеваног искуства у погледу следећих 
кључних активности гласи: изграђени зидови за заштиту од буке у 
укупној дужини од најмање 5 км. 

 
Наведени и сви остали квалификациони захтеви везани за подобност, историју спорова и технички 
капацитет, приказани су у оквиру Поглавља III Критеријуми за евалуацију и квалификацију Конкурсне 
документације. 

 
Подношење понуда за уговоре који се финансирају из средстава зајма Банке је отворено за понуђаче 
из свих земаља. Средства зајма Банке неће се користити у сврху било којег плаћања физичком или 
правном лицу за увоз робе, уколико су таква плаћања или увоз забрањени одлуком Савета 
безбедности Уједињених нација донесеном у оквиру поглавља VII повеље Уједињених нација. 

 
Конкурсна документација може се преузети сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова, почевши од 
понедељка, 1. јуна 2015. године у просторијама ЈП „Путеви Србије“ Влајковићева 19а (први спрат), 
Београд, након достављања Пријаве о намери преузимања конкурсне документације путем факса на 
број: +381 11 30 34 832, или електронском поштом на следећу адресу: igor.radovic@putevi-srbije.rs. Уз 
пријаву доставити доказ о уплати једнократне таксе (потребна уплатница) у износу од RSD 24.000 
(двадесет четири хиљаде динара) за понуђаче из Републике Србије. 

 

Упутство за уплату за понуђаче из Републике Србије: 

mailto:dejan.vlahovic@putevi-srbije.


1 Прималац: 
(Recipient:) 

Јавно предузеће „Путеви Србије“ 
(Public Enterprise “Roads of Serbia”) 

2 Сврха уплате: 
(Description of payment:) 

Откуп тендерске документације за Лот 6  
(Provision of Tender Docs for Lot 6)  

3 Рачун примаоца: 
(Account mode:) 

840-930621-22 

4 Број модела: 
(Payment mode:) 

97 

5 Позив на број (одобрење): 
(Reference number:) 

78-74232102 

или 

EUR 200 (двеста евра) за иностране понуђаче; 

Упутство за уплату за иностране понуђаче: 

FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 
(intermediary) 

DEUTDEFFXXX 

DEUTSCHE BANK AG, F/M 

TAUNUSANLAGE 12 

GERMANY 

FIELD 57 A: 
(acc. with bank) 

/DE20500700100935930800 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS) 
BEOGRAD, NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: 
(beneficiary) 

/RS35908500100003376472 

PUBLIC ENTERPRISE “ROADS OF SERBIA” 

BELGRADE 

SERBIA 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

FIELD 71А: OUR 

На захтев, документација ће брзо бити послата курирском службом без преузимања одговорности за 
губитак или касну доставу. 
 
Заинтересовани понуђачи могу добити и остале информације и прегледати конкурсну документацију 
на горе наведеној адреси. 
 
Све понуде морају садржати гаранцију уз понуду (банкарску гаранцију) у износу од EUR 34.000 
(тридесет четири хиљаде евра), или алтернативно RSD 4.000.000 (четири милиона динара). 
 
Конкурсна документација мора бити прописно попуњена и достављена на ниже назначену адресу 
најкасније до среде, 15. јула 2015. године до 10 часова (локално време). Понуде ће се отварати 
одмах након крајњег рока за доставу понуда у присуству овлашћених представника понуђача који су 
одлучили да присуствују отварању понуда. Накнадно достављена документа ће бити одбијена и 
враћена неотворена.  
 

Г-дин Игор Радовић 

ЈП “Путеви Србије” 

Булевар краља Александра 282 – приземље,  

11000 Београд, Република Србија 

e-mail: igor.radovic@putevi-srbije.rs  

Тел. +381 11 30 34 744 

Факс. +381 11 30 34 832 

mailto:dejan.vlahovic@putevi-srbije.

